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“A arquitetura é a arte que determina  

a identidade de nosso tempo e 

melhora a vida das pessoas”. 

SANTIAGO CALATRA
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CONJUNTO HABITACIONAL E DE INTEGRAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 

Renata Suemy Fujii 

 

 

RESUMO 
 
Com o crescimento acelerado e desordenado das cidades, o inchaço populacional acaba por 

impulsionar a periferização das classes mais baixas, abstraindo parte da população de serviços 

públicos de qualidade, básicos e necessários à sobrevivência. Portanto, objetiva-se, neste estudo, 

a implementação de um conjunto habitacional de interesse social para a cidade de Maringá/PR, 

desmistificando-se a prerrogativa de que este deve se localizar às bordas das cidades, onde o 

preço do solo é mais baixo e menos disputado. Trata-se de uma pesquisa para embasar o projeto 

arquitetônico que atende aos requisitos do trabalho de conclusão do curso de Arquitetura e 

Urbanismo. A partir de dados do censo de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), serão  caracterizadas  as necessidades de habitação na região, com a finalidade de se 

propor alternativas para essa problemática, demonstrando-se a importância da moradia como 

meio de desenvolvimento social e econômico, comprovada  a partir de casos correlatos 

analisados, em que houve a integração de serviços públicos e habitação com melhoria na 

qualidade de vida, não apenas dos moradores mas também da população do entorno, que se 

beneficia dos serviços oferecidos. 

 
Palavras-chave: Habitação. Inclusão. Interesse social.  
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HOUSING AND SOCIO-CULTURAL INTEGRATION 
 

 
 

Renata Suemy Fujii 
 
 
 
ABSTRACT 
 

Regarding the accelerated and disorderly growth of cities, the population boom ends up 

promoting the peripherization of the lower classes, taking away part of the population from 

quality public services, basic and necessary for survival. Therefore, the objective of this study 

is the implementation of a housing complex of social interest for the city of Maringá/PR, 

demystifying the prerogative that these should be located on the edges of cities, where the 

price of land is lower and less disputed. It is a research to support the architectural project that 

meets the requirements of the course completion work. Based on data from the 2010 census of 

IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics) will be characterized housing needs in 

the region, with the purpose of giving alternatives to this problem, demonstrating the 

importance of housing on social and economic development, which were verified from 

correlated cases analyzed, where there was integration of public services and housing with the 

improvement in the quality of life, not only of the residents, but also of the surrounding 

population, which benefits from the services offered. 

 
Keywords: Habitation. Inclusion. Social interest. 
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INTRODUÇÃO  
 

Toda família precisa de um local para morar, e ter uma moradia digna é um direito garantido a 

todos e presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 25: 

§1.     Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 

família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 

desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 

subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 

 

No Brasil, esse direito é visto como social, presente na Constituição da República, artigo 6: 

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

 

De acordo com Malpas (2004), a habitação é um dos cinco serviços públicos essenciais, ao 

lado de educação, saúde, seguridade social e serviços sociais pessoais. Porém o acesso à 

moradia não é a realidade de todos e, com o crescimento acelerado e desordenado das 

cidades, o inchaço populacional acaba impulsionando a ocupação nas áreas periféricas 

daquelas  pelas classes sociais mais baixas, muitas vezes em assentamentos precários, onde 

há menos concentração de serviços públicos e infraestrutura de qualidade, básicos e 

necessários à sobrevivência. Sabe-se que a moradia não diz respeito a apenas um teto para se 

morar, há a necessidade de se habitar, e isso inclui acesso à mobilidade urbana e saneamento 

básico. Isso posto, o direito à moradia tem como componente essencial  a disponibilidade de 

serviços e infraestrutura mínima que possibilite às pessoas viverem em um ambiente com 

dignidade. Para Rodrigues, morar é uma necessidade fundamental. 

 
De alguma maneira é preciso morar. No campo, na pequena cidade, na metrópole, 

morar como vestir, alimentar, é uma das necessidades básicas do indivíduo. 

Historicamente mudam as características na habitação, no entanto é sempre preciso 

morar (RODRIGUES, 1990, p.11). 

 

Pode-se observar no capítulo II, art. 23 da Constituição da República, que se refere às 

competências comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que compete, 

aos órgãos públicos, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico, assim como combater as causas da pobreza e os fatores de 

marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 
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Nesse contexto, quando se fala em habitação popular no Brasil, há aquela ideia de casas 

amontoadas, sem diferenciação, com pouca infraestrutura e às margens das cidades, sempre 

feitas de materiais de baixa qualidade, visando apenas ao baixo custo e não à qualidade de 

vida e conforto do usuário. Portanto, este artigo visa à compreensão histórica dos conjuntos 

habitacionais, analisando casos já implantados tanto no Brasil como no exterior. Estuda, 

ainda, as políticas públicas vigentes, procurando entender as problemáticas existentes para, no 

final, ao realizar o anteprojeto, propor soluções que beneficiem não apenas os moradores do 

complexo, mas toda a cidade, fazendo com que seja viável a implementação daquele. Além 

disso, busca desmistificar a prerrogativa de que a habitação popular deve ser inserida na 

periferia da cidade, onde o preço do solo tem valor agregado menor, visto que, com a intensa 

especulação imobiliária, a parte central, onde o solo possui maior valor por m2, maior 

infraestrutura e oferta de serviços, fica restrita às classes sociais mais altas, que possuem 

maior poder aquisitivo. 

A metodologia a ser utilizada para a pesquisa divide-se em três frentes, sendo a primeira a 

revisão bibliográfica, que possibilita um respaldo teórico do tema em pauta, parte essencial ao 

se iniciar uma pesquisa. A segunda é o estudo de casos correlatos, que fornecem informações 

específicas de como se estruturar um conjunto habitacional, tal como o plano de necessidades, 

o de fluxos, entre outros. Por fim, a visita técnica, para que se possa entender como o entorno 

influencia no projeto, qual o impacto causado, quais as interações geradas e seus benefícios. 

Assim, a pesquisa se organiza em três partes, com a primeira analisando o histórico 

habitacional mundial, no Brasil e depois com enfoque em Maringá/PR. A segunda parte faz 

uma análise de quatro correlatos, sendo dois nacionais e dois internacionais, com o objetivo 

de se estudar soluções projetuais que deram certo e que possam ser aplicadas no anteprojeto. 

A terceira e última parte é a conclusão da pesquisa, que visa às recomendações para se 

projetar um conjunto habitacional para a cidade de Maringá.  
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1. ANÁLISE HISTÓRICA 

1.1.HABITAÇÕES POPULARES 

Com o advento da Revolução Industrial1, iniciado na Inglaterra na segunda metade do século 

XVIII, houve a transição do método de produção artesanal para a produção por máquinas e, 

consequentemente, ocorreu um intenso êxodo rural, criando grandes concentrações urbanas. 

Com a falta de infraestrutura das cidades, que não estavam preparadas para receber essa 

grande quantidade de pessoas, e com a necessidade de morar próximo das fábricas e com o 

baixo salário, os trabalhadores acabaram por ocupar cortiços e favelas, onde viviam em 

condições precárias. Além disso, trabalhavam em um ambiente insalubre, com carga horária 

diária excessiva. Apesar das péssimas condições oferecidas ao trabalhador e a baixa 

expectativa de vida, esse período foi um divisor de águas, gerando um crescimento nunca 

visto antes, tanto na população quanto economicamente. 

Segundo Silva (2008), as primeiras intervenções físicas por parte do Estado em relação à 

questão habitacional caracterizaram-se, principalmente, pelas ações de erradicação dos 

cortiços e de outros territórios indesejáveis. No cenário europeu, a existência de um forte 

movimento operário, aliado a uma burocracia estatal de tradição intervencionista, fez com que 

o movimento pela reforma social e o planejamento urbano incorporassem a questão 

habitacional no cerne de suas preocupações. As políticas públicas no setor da habitação 

tomaram corpo, principalmente por volta da virada do século XIX para o XX. Ainda, segundo 

esse autor, os programas que chegaram à produção em massa de moradias concentraram-se no 

período do entre guerras. Em todos eles, foram as administrações locais que implementaram 

os programas, mas existia sempre uma lei maior, de âmbito nacional, bastante favorável à 

existência dos programas. Em todos os casos, só ocorreram programas municipais quando 

assumiram o poder administrações engajadas em alterar o quadro existente (SILVA, 2008). 

 

1.2.HABITAÇÕES NO BRASIL 

O problema da habitação é resultado, entre outros fatores, da discrepância entre a capacidade 

de pagamento das famílias de baixa renda e o custo da habitação. Em função dessa baixa 

capacidade, das altas taxas de juros e da baixa oferta de financiamento de longo prazo pelo 

mercado, a intervenção do Estado no mercado habitacional passou a ter papel cada vez mais 

                                                           
1 A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram nos séculos XVIII e XIX, principalmente 

na Europa. As principais  particularidades foram  a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e a 

introdução de máquinas. Sua precursora foi a Inglaterra. 
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importante, o que fez demandar sua presença nos processos de regulação, captação de 

recursos, financiamento, promoção e produção da moradia. 

No início do século XX, quando se iniciou o processo de industrialização em São Paulo, as 

fábricas se localizavam longe dos centros urbanos, sem infraestrutura necessária e sem acesso 

a transporte público. Com isso, houve a necessidade de se morar próximo ao local de trabalho, 

o que acabou formando as primeiras vilas operárias. Com o inchaço populacional, a situação 

começou a se agravar, ocorrendo ocupações irregulares. Não havia nenhuma lei que pudesse 

gerenciar esse crescimento em massa e as ocupações desenfreadas iam tomando conta da 

paisagem urbana.  

A intervenção do Estado brasileiro no problema habitacional teve início na década de 1930, 

no governo de Getúlio Vargas. Esse período acabou por modificar a estrutura das cidades 

brasileiras com o início da industrialização. Segundo Silva (1989), o processo inflacionário 

desestimulou a construção de casas para aluguel, aumentando a especulação imobiliária tanto 

de terrenos quanto de imóveis, mas foi apenas na década de 1940 que a intervenção estatal 

atingiu o nível nacional na implementação de moradias para a população de baixa renda. 

Somente em 1946, no governo do general Eurico Gaspar Dutra, a implementação de uma 

organização que centralizasse a política habitacional foi criada com a Fundação da Casa 

Popular (FCP).  Entre 1946 e o final dos anos 1960, foram construídas cerca de 17 mil 

habitações. Após o golpe militar em 1964, o governo se estabeleceu e criou  o Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH) com o Banco Nacional de Habitação (BNH). Em 1967, o 

BNH se tornou uma das principais instituições financeiras do país e a maior instituição 

mundial voltada especificadamente para a questão da habitação. A partir desse ponto, a 

construção civil foi substituída em sua função de aceleradora da economia pela indústria de 

bens de consumo durável. Isso fez com que o BNH reorientasse seus investimentos para as 

camadas sociais com mais poder aquisitivo, deixando de lado as habitações populares.  

Em novembro de 1986, o presidente José Sarney decretou o fim do Banco Nacional de 

Habitação e este foi incorporado pela Caixa Econômica Federal. Surgiu, então, o Programa 

Nacional de Mutirões Comunitário, voltado às famílias com renda inferior a três salários 

mínimos. Em 1990, os programas habitacionais passaram a ser responsabilidade do Ministério 

de Ação Social. No ano 2000, a moradia se elevou ao status de direito constitucional, 

ampliando o rol dos direitos sociais. 

Durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso, foi concluído o ‘Projeto Moradia’, que 

apresentou soluções concretas para o problema do déficit habitacional no Brasil, a partir do 

conceito inovador de moradia digna. O projeto trazia a proposta da criação do Sistema 
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Nacional de Habitação, sob a coordenação do Ministério das Cidades. Em outubro de 2003, 

foi realizada a 1ª Conferência Nacional das Cidades, que consolidou as bases da atuação do 

governo e propôs a criação do Conselho Nacional de Habitação (CNH), instalado em 2004. O 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) foi aprovado em 2005 e instalado 

em 2006 como um fundo orçamentário.  

O Plano Nacional de Habitação (PlanHab) começou a ser efetivado em 2009, e um dos seus 

objetivos é planejar as ações públicas e privadas, em médio e longo prazo, para, juntos, 

criarem as necessidades habitacionais do país no prazo de uma década. Em 2009, diante da 

crise econômica, foi criado o programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Com 

investimentos de R$ 34 bilhões, o programa previa a construção de um milhão de moradias no 

prazo de dois anos. O foco do programa é a população de baixa renda, sendo estruturado de 

acordo com a renda: (1) faixa 1, com renda mensal de até dois salários mínimos (SM), este 

grupo é o responsável por 90% do déficit habitacional no país; (2) faixa 1,5, com renda 

mensal de três salários mínimos; (3) faixa 2, com renda mensal de quatro salários mínimos; 

(4) faixa 3, com renda mensal acima de quatro salários mínimos até, no máximo, dez (CAIXA 

ECONÔMICA, 2017). 

Segundo Maricato (2009), o programa é uma ação econômica correta, pois traz para a 

construção civil a função de geração de trabalho, sendo uma ferramenta para se enfrentar a 

crise econômica. 

No Brasil, o problema da falta de habitação vem crescendo a cada ano. De acordo com dados 

do IBGE (2014), a Fundação João Pinheiro2 lançou um estudo do déficit habitacional no 

Brasil entre 2013-2014, e os resultados apontaram que as necessidades habitacionais do país 

em 2013 eram de 5.846.040 e chegaram  a 6.068.061 em 2014, em números totais e absolutos, 

o que significa que as ações implantadas pelo governo não estão sendo suficientes para suprir 

ou, ao menos, desacelerar o déficit habitacional, levando à conclusão de que as medidas e 

programas implantados no país precisam ser revistos a fim de propor soluções mais eficazes e 

que favoreçam a população de baixa renda que necessita de moradia digna e de qualidade. 

 

1.3.HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM MARINGÁ 

Com o início da industrialização, grande parcela da população da área rural migrou para a 

área urbana. Esse crescimento acelerado e desordenado das cidades e, consequentemente, o 

                                                           

2
 Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações. Déficit habitacional no Brasil 2013-2014 / Belo 

Horizonte, 2016. 
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inchaço populacional acabaram  por impulsionar a periferização das classes mais baixas, onde 

o solo possui menor preço e há menos infraestrutura disponível à população, o que acaba por 

abstrair parte desta de serviços públicos fundamentais e necessários à sobrevivência. Essas 

pessoas, em geral, necessitam percorrer distâncias consideráveis para conseguir serviços 

públicos de qualidade, muitas vezes com transporte público precário e ineficaz. 

Em Maringá, essa realidade não é muito diferente. A cidade está situada no noroeste do 

Paraná, com uma população de 357.077 habitantes, sendo 350.653 na zona urbana e 6.424 na 

rural (IBGE/2010). Atualmente, é a terceira maior cidade do Estado e possui uma área de 

487,73km2. A cidade foi fundada em 10 de maio de 1947 e hoje é o polo de uma região 

macroeconômica que abrange 25 municípios com uma população de mais de 700 mil pessoas 

(Prefeitura de Maringá/2017). O município, relativamente novo, foi planejado e possui 

características de uma cidade-jardim3.  

Pode-se observar nos Mapas 01 e 02 que os lotes classificados como ZEIS (zona especial de 

interesse social) na região estão, em sua maioria, localizados às bordas da cidade onde o preço 

da terra possui menor valor por metro quadrado. Como verifica Lago (2000), 

 

[...] observa-se, pela legenda do projeto inicial, que em Maringá repete-se o mesmo 

padrão de urbanização excludente e desigual que se desenvolveu no país, 

especialmente a partir da década de 1950 (LAGO, 2000, p.39). 

 

Segundo Ramos (2015),  a construção de habitações populares em Maringá começou em 

meados da década de 1960, sendo as verbas e subsídios repassados por meio do Banco 

Nacional de Habitação (BNH). Após a criação da Companhia de Habitação Popular de 

Maringá em 1966, consolidaram-se as ações do poder público. Já na década de 1980, surgiram 

os conjuntos habitacionais Ney Braga, Herman de Moraes e Branca Vieira, estes realizados 

pela Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR), sendo que o término das edificações 

teve repasses de verba por meio do BNH. O momento atual da construção de habitações de 

interesse social em Maringá se dá por meio do programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) 

com recursos do Fundo de Arrecadamento Residencial (FAR) (Ramos, 2015). 

 

 

 

 
                                                           

3
 O termo cidade-jardim acaba se popularizando após o sucesso das ideias de Ebenezer Howard, 

concretizadas pelos arquitetos Raymond Unwin e Barry Parker, em 1903, na cidade de Letchworth – 
considerada a primeira cidade-jardim da história, e no subúrbio londrino de Hampstead. 
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Em 2010, a Prefeitura do Município de Maringá encomendou, junto à empresa RZS – 

Consultoria e Planejamento Ltda., a elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse 

Social – PLHIS - de Maringá, que contém  as diretrizes, metas, objetivos e instrumentos 

para a implementação da Política Habitacional de Maringá, com o objetivo de orientar as 

ações do poder público e da iniciativa privada, propiciando o acesso à moradia. O estudo, que 
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possui um enfoque para as habitações de interesse social, faz uma análise completa da cidade, 

caracterizando a região e, a partir de dados do censo do IBGE, analisa as necessidades 

habitacionais da região.  

Levando em consideração a metodologia desenvolvida pela Fundação João Pinheiro (FJP) 

para cálculo do déficit habitacional, o plano apresenta uma síntese (Tabela 01) das 

necessidades da região. A tabela demonstra que, se nada for produzido na área habitacional no 

município, em 2021, o déficit habitacional chegará a 8.575 unidades, sendo 8.480 na área 

urbana e 95 na área rural. Se forem acrescidas a esse total as famílias com renda até três SM e 

que pagam aluguel, o déficit será de 18.228 unidades. 

O estudo aponta que a cidade possui potencialidades tais como estar abaixo da média em 

relação ao déficit habitacional; possuir poucas ocupações irregulares; o relevo natural facilita 

a implantação de conjuntos habitacionais; a produção de moradias de interesse social está ao 

alcance da Prefeitura da cidade; a região possui vazios urbanos suficientes e passíveis de 

serem loteados a fim de suprir as necessidades de habitação da região. 

TABELA 01 - PROJEÇÃO DA ESTIMATIVA DOS COMPONENTES DO DÉFICIT 
HABITACIONAL QUANTITATIVO POR SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO | MARINGÁ 
 

 

Atualmente, a cidade conta com quatro programas sociais, sendo um deles voltado para as 

necessidades dos idosos; dois, para famílias de baixa renda; e o PAC (Programa de 

Aceleramento do Crescimento).  

Maringá possui grande potencial construtivo e apresenta condições favoráveis para que 

programas de habitação de interesse social sejam implantados pelo município. Cabe, portanto, 

ao poder público, aplicar os já existentes, sempre visando às melhorias necessárias, e propor 

novas alternativas para que mais pessoas possam vir a se beneficiar, visto que a demanda 
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atual não está suprindo as necessidades habitacionais, para, assim, diminuir o déficit da região 

e impedir que ocorram ocupações irregulares em demasia. 

2. ANÁLISE DE OBRAS CORRELATAS 

Ao analisar casos correlatos, pode-se aprofundar o conhecimento acerca do tema e, 

principalmente, entender, entre outros fatores, como o projeto se distribui na paisagem 

urbana, seus fluxos, soluções projetuais encontradas e programa de necessidades, sendo todos 

essenciais para a elaboração de um projeto arquitetônico.  

 

2.1.CORRELATOS 

JARDIM EDITE 

O conjunto habitacional Jardim Edite, em São Paulo, é um raro exemplo de como uma 

edificação de interesse social pode se adaptar à paisagem tão harmonicamente, ao seu entorno 

rico, que engloba a ponte estaiada, um dos marcos da cidade de São Paulo, e os estúdios 

GLOBO, logo em frente. Localizada, portanto, em um dos pontos mais valorizados da cidade, 

onde antes havia uma favela, o conjunto se destaca por, além de oferecer moradias à 

população de baixa renda, possuir serviços públicos como creche, restaurante escola e uma 

Unidade de Saúde Básica (UBS) que não se restringem aos moradores, mas são abertos ao 

público em geral. 

O complexo é caracterizado por sua arquitetura de inclusão, o que ajuda a fortalecer a 

economia local além de atender à população que trabalha e mora nas proximidades. A 

proposta do projeto era de se intercalar serviços e residências, fazendo com que o lugar 

tivesse calçadas largas para circulação de pessoas e sem muros. Assim, ao juntar classes, 

acabaria por criar um processo educativo na população. 

Após uma visita técnica ao local, pode-se perceber como o conjunto se adapta ao meio em que 

está inserido. É claro e objetivo e, com o uso do concreto aparente, conversa com a paisagem, 

além de reduzir gastos. A edificação se torna um elemento que complementa o entorno e não 

um objeto estranho dentre os demais. É uma rara exceção de como se consegue adaptar o 

edifício ao entorno, sem que haja necessidade de encarecer a obra. O Jardim Edite é um caso 

de conjunto residencial de interesse popular que deu certo e um exemplo importante ao 

quebrar a tradição de que habitações populares devem estar localizadas nas periferias da 

cidade. 
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IMAGEM 01 – JARDIM EDITE, VISTA PARA RUA CHARLES COULOMB. 

FONTE: ACERVO DA AUTORA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 02 – JARDIM EDITE, VISTA PARA 

A AV. JORNALISTA ROBERTO MARINHO. 

FONTE: ACERVO DA AUTORA. 

 

Assim como o Jardim Edite, as obras “Unite D’Habitation”, na França, Complexo Júlio 

Prestes, em São Paulo, e “Eltheto”, na Holanda, foram essenciais para o estudo inicial e a 

elaboração desta pesquisa. A fundamentação teórica foi baseada nas soluções projetuais bem-

sucedidas, encontradas nesses projetos, que visam, principalmente, à integração dos espaços, 

unindo a habitação, seja ela para pessoas de baixa renda ou com necessidades especiais, com 

usos públicos que beneficiam todos, não apenas os moradores, como pode ser observado no 

Quadro Síntese 01, que apresenta os pontos relevantes de cada projeto, bem como sua ficha 

técnica. 
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2.2  QUADRO SÍNTESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise de obras correlatas é de extrema importância na elaboração de um projeto 

arquitetônico, pois, além de agregar conhecimento, promove a oportunidade de se 

compreender as soluções adotadas por outros profissionais e que se adaptaram à proposta, 

servindo de referência e minimizando possíveis erros projetuais. 
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CONCLUSÃO 
 

Maringá é uma cidade planejada e que apresenta boas características físicas para se construir 

conjuntos habitacionais. É uma cidade com poucas ocupações irregulares, caracterizada por 

ter áreas verdes em abundância, possuindo características de cidade-jardim. 

Com um déficit habitacional alto, que tende a aumentar se nada for feito no âmbito social de 

construção de moradias, e com a predominância dessas habitações às bordas da cidade, existe 

a necessidade de se construir mais conjuntos habitacionais, principalmente para a população 

de baixa renda, procurando implantá-los na parte central da cidade, onde a presença de 

equipamentos públicos e a mobilidade urbana estão consolidadas, favorecendo, assim, a 

circulação e reduzindo os custos. Para isso, a cidade conta com muitas áreas consideradas 

‘vazios urbanos’ que são ideais para novos loteamentos (MAPA 03). 

Vale ressaltar que há também áreas abandonadas, na parte central da cidade, como, por 

exemplo, a Zona 10, antiga zona industrial, onde havia fábricas em funcionamento e que hoje 

estão sem manutenção e sem uso. Ao se olhar essas áreas, pode-se ver seu potencial 

construtivo e, ao se trazer nova vida a essas áreas, amplia-se  a circulação de pessoas, geram-

se  mais postos de trabalho, fazendo-se a economia circular.  
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Ao se pensar em construir um conjunto habitacional em Maringá, devem-se estudar 

alternativas construtivas e formas de viabilizá-las. Além disso, analisar o perfil dos 

moradores, bairro, clima e topografia é essencial  para se iniciar qualquer projeto. Identificar 

as deficiências e potencialidades da área onde será implantado o estudo também favorece na 

tomada de decisões. Uma possível parceria público-privada, como, por exemplo, a construção 

do conjunto habitacional Júlio Prestes em São Paulo, que contará, além de habitações de 

interesse social, com escola de música, espaços abertos, lojas, creche, quadras poliesportivas, 

entre outros, é uma alternativa viável que só trará benefícios para a população. 
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Conjunto Habitacional e de Integração Sociocultural para Marin�á|�� TERRENO DE
IMPLANTAÇÃO
sem escala

MAPA 01
MARINGÁ|PR

sem escala

336,5 M

225.000 M

163,4 M

200 M 10
0 

M

AV. MONLEVADE

AV. HORÁCIO RACCANELLO

0.00 +5.00+3.00

+4.00+2.00

Maringá está situada no noroeste do Paraná (MAPA 01). Com uma população de 357.077 habitantes, sendo 350.653 na Zona Urbana e 6.424 na Rural, possui um déficit 
2habitacional de 10.514 moradias (IBGE/2010). Atualmente é a terceira maior cidade do estado e possui uma área de 487,73km . A cidade foi fundada em 10 de maio de 1947 

e hoje é o polo de uma Região Macroeconômica que abrange 25 municípios com uma população de mais de 700 mil pessoas (Prefeitura de Maringá). Com um déficit 
habitacional alto e com a predominância das habitações de interesse social nas bordas da cidade, há a visível necessidade de se implantar um conjunto habitacional em 
Maringá, na parte central da cidade, onde a presença de equipamentos públicos e mobilidade urbana é mais considerável. Sendo assim, a proposta será um anteprojeto, 
com 116 unidades habitacionais (UH), para famílias de dois grupos distintos de renda, sendo 84 UH para famílias com renda de até 4 salários mínimos, variando de 

2  2 2  2  50,00 M a 70,00 M  e 32 UH para famílias com renda de 4 a 10 salários mínimos variando de 80,00 M a 100,00 M .  O lote escolhido para a proposta localiza-se 
na ZONA 10, denominada ZE18 (zona especial 18), perto da antiga SANBRA, em uma área que abrigava indústrias e que hoje está 
abandonada. Com uma localização privilegiada, próximo ao eixo central da cidade, é um terreno que trás grandes possibilidades 
de crescimento e desenvolvimento da região, sendo ideal para a implantação de áreas de uso comum para aumentar a 
circulação de pessoas e renda. 

ESTUDOS DE CASOS: CONCEITOS DE PROJETO

PROJETO
JARDIM EDITE | 2010
MMBB Arquitetos e 

H+F Arquitetos 
SÃO PAULO - BRASIL

ÁREA

Vista aérea (Nelson Kon)

225714.0 M
TERRENO

225500.0 M
EDIFICADA

PONTOS POSITIVOS A SE CONSIDERAR

PONTOS POSITIVOS A SE CONSIDERAR

PONTOS POSITIVOS A SE CONSIDERAR

PONTOS POSITIVOS A SE CONSIDERAR

Perspectiva (Sbriglio, 2004)

Perspectiva (Biselli+Katchborian)

Vista aérea (2by4-architects)

UNITE D’HABITATION 
LE CORBUSIER

MARSEILLE - FRANÇA
1952

267320.0 M

294596,11 M

COMPLEXO HABITACIONAL
JÚLIO PRESTES | 2016
(Biselli + Katchborian 

arquitetos associados)
SÃO PAULO - BRASIL

ELTHETO
2by4-architects

RIJSSEN - HOLANDA
2014

220000.0 M

Espaços públicos abertos à população do entorno; programa que supre as deficiências da região, gerando 
circulação de pessoas e favorecendo o comércio; integração ao entorno considerado rico e mais desenvolvido.

Edifício cidade autônomo, conceito de cidade dentro da cidade; terraço jardim; estrutura independente da vedação; 
proporções modulares.

Revitalização; equipamentos culturais; espaços públicos são prioridade; escala humana; térreo permeável.

Humanização dos espaços; enfoca a qualidade de vida dos usuários; espaço social integrado.

USO DO SOLO

CONFORME LEI COMPLEMENTAR 888/2011 E ALTERAÇÕES

REQUISIÇÕES QUANTO AO USO DO SOLO

PARÂMETROS DA OCUPAÇÃO DO SOLO

USO DO SOLO

MAPA 02 - LOTEAMENTOS POPULARES EM MARINGÁ
sem escala

VENTILAÇÃO
INSOLAÇÃO
sem escala

HABITAÇÃO POPULAR

PROGRAMA

2252 unidades hab. de 50M  cada unidade 
2básica de  saúde com 1300M , restaurante 

2escola com 800M2 e creche com 1400M

337 apartamentos tipo duplex com plantas 
2variadas, em média de 100M , clube, ginásio, 

piscina rasa, creche, terraço jardim, lojas 
comerciais, hotel e instalações médicas.

1.202 unidades hab. sendo 1130 HIS  
(habitação de interesse social) e 72 HMP 
(habitação de mercado popular), corredor 

cultural, comércio, creche, escola de 
música, praça e quadra poliesportiva.

unidades habitacionais para idosos com 
áreas adaptadas as suas necessidades, 

centro de saúde comum, biblioteca, creche, 
restaurante, lojas.

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MARINGÁ, 2010

LEGENDA
PERÍMETRO 
URBANO

ARRUAMENTO

HIDROGRAFIA

LOTEAMENTOS 
POPULARES

LOCALIZAÇÃO DO 
TERRENO A SER 
IMPLANTADA A 
PROPOSTA

PROGRAMA DIMENSIONAMENTO

MEMORIAL

QUADRA POLIESPORTIVA

CRECHE

PRAÇA CENTRAL

TÉRREO COMERCIAL

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

1104 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (FAIXA 1 A 2)
PARA FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 4 SALÁRIOS MÍNIMOS

112 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (FAIXA 3)  PARA
FAMÍLIAS COM RENDA DE 4 A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS

21.450,00 M

21.000 M

22.500 M

2 1.150,00 M

210.000 M

24.000 M / 40 vagas

2 212 UH COM 100M  - 3.000 M

2 220 UH COM 70M  - 3.500 M

2 284 UH COM 50M - 5.000 M  

CIRCULAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS (20%) 23.000 M

ÁREAS VERDES 27.400 M

2TOTAL - 50.000 M
1 PARÂMETROS DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

ÁREAS DE CONVÍVIO DOS APARTAMENTOS 28.000 M

PROGRAMA DE NECESSIDADES | PRÉ-DIMENSIONAMENTO

Em advento da industrialização, grande parcela da população da área rural migrou para a área urbana. Esse crescimento acelerado e desordenado das cidades e o inchaço populacional acabou por impulsionar a periferização das classes mais baixas, 
abstraindo parte da população de serviços públicos de qualidade e necessários à sobrevivência.  Portanto, objetiva-se nesse estudo a implementação de um conjunto habitacional de interesse social para a cidade de Maringá/PR, desmistificando a 
prerrogativa de que estes devem se localizar nas bordas das cidades, onde o preço do solo é mais baixo e menos disputado. Essa situação pode ser observada na cidade de Maringá/PR (MAPA 02), onde os lotes destinados a habitação de interesse 

2social se localiza, na maior parte dos casos, na periferia da cidade onde o preço por M  é menor. Após estudos de casos correlatos e análise do entorno, optou-se por um programa de necessidades que abrangesse não apenas a moradia para pessoas 
de baixa renda, mas também, que fosse incorporado usos públicos que atendesse a população que vive nas proximidades, não apenas aos moradores, como acontece no «Jardim Edite», conjunto habitacional localizado em São Paulo. O projeto se 
baseia na premissa de que o pedestre possui prioridade de uso do espaço. Foram distribuídos em forma de escalonamento, com o prédios mais altos na parte de trás do terreno, favorecendo a visão dos pedestres. Com calçadas largas, áreas de 
lazer, praças e vegetação em abundância, o projeto foca a convivência, procurando trazer uso a uma região esquecida da cidade. Optando pelo uso misto do solo, obtém-se maior circulação de pessoas. Um ponto de destaque do projeto, que 
interligará os edifícios públicos e privados às áreas de lazer e praças será a marquise. Desempenhando uma função similar a do Parque do Ibirapuera, será um elo de ligação importante no projeto. Outro fator que vale destaque é o uso comercial no 
térreo dos edifícios residenciais.  Com influência no projeto do Complexo Júlio Prestes, em São Paulo, possibilitará maior circulação de renda para a região, gerando empregos e também possibilitando que haja movimento em horários alternativos. 
Por fim, o uso público facilitará o acesso aos moradores e população do entorno a serviços básicos de saúde e educação, com a implementação de uma creche e UBS. Além de proporcionar habitação para pessoas de baixa renda, o projeto procura 
revitalizar uma área abandonada da cidade de Maringá, trazendo novos usos e opções de lazer para crianças, jovens, adultos e idosos.

LEGENDA
+560

+490
+500
+510
+520

+550
+540
+530

TOPOGRAFIA
sem escala

FONTE: ANDRÉIA VITORINHO
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UNIDADE 
HABITACIONAL

UNIDADE 
HABITACIONAL

CRECHE

Q
U

AD
R

A

PRAÇA

PRAÇA
BIBLIOTECA/
MEMORIAL

ESTACIONAMENTO

ESTACIONAMENTO

UBS

EQUIPAMENTOS 
PÚBLICOS

LEGENDAFLUXOGRAMA

LAZER

RESIDENCIAL

APOIO

ACESSO 
PEDESTRE
ACESSO 
VEÍCULOS

PERSPECTIVA 05 - BICICLETÁRIOPERSPECTIVA 04 - ENTRADA DO CONJUNTO HABITACIONAL

PERSPECTIVA 01 - AÉREO DO CONJUNTO HABITACIONAL

IMPLANTAÇÃO

CONJUNTO HABITACIONAL JARDINS

PERSPECTIVA 02 - ENTRADA DO CONJUNTO HABITACIONAL PERSPECTIVA 03 - ENTRADA DO CONJUNTO HABITACIONAL

PERSPECTIVA 06 - ÁREA DE LAZER | CONVÍVIO

SITUAÇÃO
2ÁREA DO TERRENO: 25.000 M

SEM EDIFICAÇÕES
ABANDONADO

PROPOSTA
2ÁREA A CONSTRUIR: 15.333,44 M

2ÁREAS VERDES: 6.619,28 M
VERTICALIZAÇÃO

0 10 20 50 100M

ESCALA

AVENIDA MONVEVADE

QUADRO DE ÁREAS
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6

1. BLOCO A - EDIFÍCIO PRIMEVERA
2. BLOCO B - EDIFÍCIO TULIPA

3. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
4. AMPLIAÇÃO PREVISTA (CRECHE)

5. AMPLIAÇÃO PREVISTA (MEMORIAL SANBRA)
6. QUADRA POLIESPORTIVA

7. BICICLETÁRIO
8. ACADEMIA AO AR LIVRE

9. PLAYGROUND
10. MARQUISE

11. ÁREA DE CONVÍVIO
12. PRAÇAS

RUA PROJETADA «A»

AVENIDA HORÁCIO RACCANELLO

11

11

8

8

GRAMA

LEGENDA

LEGENDA

CONCREGRAMA

PISO CERÂMICO

As edificações foram implantadas no eixo LESTE-OESTE, para uma maior aproveitamento 
da iluminação e ventilação naturais. Uma outra estratégia utilizada foi o escalonamento, 
com os edifícios menores voltados para as avenidas e os mais altos, para a rua dos 
fundos, aliado ao distanciamento entre os prédios, maximizando a ventilação cruzada, 
criando menos barreiras.
Criou-se áreas de convívio e lazer, com praças e equipamentos públicos, para que tanto 
moradores e transeuntes possam usufruir, fazendo com que haja uma maior interação

entre pessoas de diferentes classes sociais. Além disso, a implantação do térreo 
comercial (preferencialmente restaurantes e locais que funcionam em horário não 
comercial), uma creche, memorial e unidade de pronto atendimento, aumentam a 
circulação de pessoas, tornando a área mais movimentada em horários alternativos, que 
não aconteceria em uma área apenas residencial. 
As áreas verdes e vegetações diversas diminuem a temperatura do ambiente, tornando o 
local mais agradável e arejado, favorecendo atividades ao ar livre em períodos mais 
quentes e reduzindo a necessidade de ventilação mecânica.

TERRENO

ÁREA CONSTRUÍDA
ÁREA CONSTRUÍDA NÃO COMPUTÁVEL
ÁREA PERMEÁVEL

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO
TAXA DE OCUPAÇÃO

225.000 M

215.333,44 M
23.603,60 M
26.619,28 M

0,613%
61,33

AA
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EDIFÍCIO DE USO MISTO

PERSPECTIVAS DOS EDIFÍCIOS E ENTORNO

BLOCO A (EDIFÍCIO PRIMAVERA) 

TOTAL

BLOCO B (EDIFÍCIO TULIPA) 
- 12 apartamentos (MÓDULO 3) com 62,55 m�;
- 12 apartamentos (MÓDULO 4) com 71,05 m�;
- 12 apartamentos (MÓDULO 5) com 100,00 m�.

36 APARTAMENTOS
48 VAGAS DE ESTACIONAMENTO

BLOCO B (EDIFÍCIO TULIPA) 

PLANTA SUBSOLO
1. CIRCULAÇÃO

2. CIRCULAÇÃO VERTICAL
3. BICICLETÁRIO
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3. MÓDULO 03- 2 QUARTOS
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5. MÓDULO 05 - 3 QUARTOS
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Os edifícios foram projetados priorizando os pedestres. Para isso, adotou-
se o térreo comercial e o uso de pilotis, com áreas livres para o convívio 
circulação de pessoas .

- 20 apartamentos (MÓDULO 1) com 54,10 m�;
- 20 apartamentos (MÓDULO 2) com 45,45 m�;
- 20 apartamentos (MÓDULO 3) com 62,55 m�;
- 20 apartamentos (MÓDULO 4) com 71,05 m�.

80 APARTAMENTOS
80 VAGAS DE ESTACIONAMENTO
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6. MÓDULO 04 - 2 QUARTOS
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BLOCO A (EDIFÍCIO PRIMAVERA) 
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Os pavimentos foram pensados para que possam obter um melhor aproveitamento da ventilação e 
iluminação natural. Dispostos em lâmina, para que não haja diferenciação entre as unidades, o edifício 
oferece uma área de convívio interno para os moradores, para que estes possam se socializar, visto que 
há um processo educativo ao se juntar diferentes classes sociais. 

2As unidades habitacionais são de cinco tipos: 1 quarto com 69,70 m  (módulo 01) e 
2 2 252,00m  (módulo 02); 2 quartos com 71,20 m  (módulo 03) e com 81,57 m  (módulo 04) e 

2com 3 quartos com 115,00m  (módulo 05). 
Todas as unidades são adaptáveis para Portadores de Necessidades Especiais 
(PNE), seguindo a Norma de Acessibilidade NBR 9050, assim como o programa Minha 
Casa Minha Vida.

UNIDADES HABITACIONAISMÓDULOS DE APARTAMENTO

MÓDULO 05 - ACESSÍVEL

MÓDULO 05 

PERSPECTIVA INTERNA 03 - MÓDULO 05

PERSPECTIVA INTERNA 02 - MÓDULO 05

PERSPECTIVA EXTERNA 02 - VISÃO GERAL A PARTIR DA SACADA

PERSPECTIVA EXTERNA 01 - VISÃO GERAL A PARTIR DA SACADA
PERSPECTIVA INTERNA 01 - MÓDULO 05

ÁREA ÚTIL: 100,00 M�
ÁREA TOTAL: 115,00 M�

ÁREA ÚTIL: 100,00 M�
ÁREA TOTAL: 115,00 M�
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ÁREA ÚTIL: 54,10 M�
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1

5

6

3

4

7

7

2

LEGENDA
1. CIRCULAÇÃO
2. ESTAR/JANTAR
3. COZINHA
4. LAVANDERIA
5. QUARTO
6. BWC
7. SACADA

0 1 2 5m

ESCALA

MÓDULO 02
ÁREA ÚTIL: 45,45 M�
ÁREA TOTAL: 52,00 M�

0 1 2 5m

ESCALA



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)

�������
�������

����Í��� ���������

0

0

0

1

1

1

2

2

2

5

5

5

10m

10m

10m

ESCALA

ESCALA

ESCALA

PLANTA UBS

ELEVAÇÃO ‘A’
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PERSPECTIVA EXTERNA 03 - ESTACIONAMENTO COM 49 VAGAS

PERSPECTIVA EXTERNA 02 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PERSPECTIVA EXTERNA 04 - ATI E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA

PERSPECTIVA EXTERNA 05 - BICICLETÁRIO



MATERIAISSUSTENTABILIDADE

SISTEMA CONSTRUTIVO

PERCURSO SOLAR

Nascer do sol Pôr-do-sol

SOLSTÍCIO DE VERÃO

O térreo sob pilotis é estruturado pelo sistema de concreto armado moldado in loco. Já os pavimentos 
superiores são formados por alvenaria estrutural em bloco de concreto e lajes pré-moldadas. Essa 
articulação de processos se mostra eficiente, econômica e de rápida execução. Além disso, a utilização do 
sistema construtivo pré-fabricado facilita o gerenciamento, garantindo um maior controle da obra nas 
diversas etapas do empreendimento, além de reduzir gastos.

Os edifícios foram implantados no eixo LESTE-OESTE para se obter maior eficiência energética, maximizando 
o aproveitamento da luz natural e reduzindo a necessidade de uso de bloqueadores solares na edificação. 
Ale´m disso, as áreas verdes no térreo auxiliam na queda de temperatura, criando um microclima agradável. O 
projeto, portanto, se baseia no melhoramento do  desempenho bioenergético, priorizando a ventilação 
cruzada e diminuindo o consumo de energia elétrica. 

No inverno a incidência solar é predominantemente na face onde ficam os quartos e áreas molhadas como 
cozinha, lavanderia e banheiros.

SOLSTÍCIO DE INVERNO

Nascer do sol Pôr-do-sol

No verão a incidência solar é predominantemente na face protegida, onde fica o corredor de acesso aos 
apartamentos. Foi necessário apenas o uso de brise metálico no pavimento de lazer evitando assim a 
incidência direta.
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A proposta se baseia no uso racional dos materiais, propondo o método construtivo pré-fabricado, que reduz a quantidade de 
material desperdiçado, tornando a obra mais sustentável. Além disso, prevê o aproveitamento das águas pluviais que será utilizada 
na irrigação de áreas verdes e limpeza dos pátios, suprindo boa parte da demanda. Em relação ao consumo de energia, se priorizou a 
iluminação natural, tanto no posicionamento das edificações, quanto nas aberturas. Foi previsto também a instalação de painéis 
solares, para suprir parte da demanda de energia elétrica das edificações.

ÁREAS DE CONVÍVIO E LAZER

PERSPECTIVA EXTERNA 01 - ACADEMIA AO AR LIVRE

PERSPECTIVA EXTERNA 02 - ÁREA DE LAZER

PERSPECTIVA EXTERNA 03 - PLAYGROUND

ESTRUTURA EM CONCRETO

LAJE PRÉ-FABRICADA 

COBOGÓ EM BLOCO DE
CONCRETO COM PINTURA

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

ALVENARIA ESTRUTURAL

GUARDA-COPRPO EM AÇO

BRISE METÁLICO

ALVENARIA ESTRUTURAL EM

REBOCO EXTERNO E PINTURA

COM PINTURA COR PRETO

BLOCO DE CONCRETO APARENTE

COM PINTURA COR PRETO

ARMADO (PILOTIS)

PLACAS SOLARES


